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AQUAFIN-2K/M-PLUS 

Dviejų komponentų, elastinga, polimerais 

modifikuota cementinė hidroizoliacija 

- Besiūlei, vienalytei, elastingai, dengiančiai 

trūkius hidroizoliacijai įrengti. 

- Tinka visiems įprastiems statybiniams 

paviršiams dengti.  
- Ant drėgnų paviršių be gruntavimo 

- Laidi garams, atspari šalčiui ir UV 

spinduliams 

- Atspari tirpstančioms druskoms 

- Labai maža išeiga EC1 PLUS R pagal GEV-

EMICODE klasifikaciją. 

- Struktūrinė hidroizoliacija pagal DIN 18533, DIN 

18535 ir DIN EN 1504-2 

- Hidroizoliacija kombinacijoje su plytelių klijais 

atitinka DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 ir DIN 

EN 14891 

- Atsparumas agresyviam vandeniui iki XA2. 

Naudojimo sritys: 

Struktūrinė hidroizoliacija: 

- Struktūriniam betono ir mūro paviršių hidroizoliavimui ant sienų ir grindų, 

kontakte su dirvožemiu, naujoje ir senoje statyboje. 

- Ant konstrukcijų, kurios bus veikiamos neigiamo vandens spaudimo (pavyzdžiui techninio vandens 

rezervuarai, nuotekų valymo įrenginiai). 

- Horizontaliai hidroizoliacijai po plytelėmis, apsaugai nuo kapiliarinės drėgmės. 

- Labai maža išeiga pagal GEV-EMICODE klasifikaciją, todėl yra teigiamai vertinama pastatų sertifikavimo 

sistemose pagal DGNB, LEED, BREEAM, HQE. 

 

Naudojant rezervuaruose ar esant sąlyčiui su agresyviu ar minkštu vandeniu, kurio kietumas < 30 mg 

CaO / l,  vandens analizė yra būtinas reikalavimas. Vertinamas agresyvumas betonui pagal EN 1992-1-1 

(Eurocode 2). AQUAFIN-2K / M-PLUS hidroizoliacija atspari XA2  poveikio klasei. 

Hidroizoliavimas kartu su plytelių klijavimu: 

Saugiam ir ekonomiškam hidroizoliavimui po plytelių danga ar plokštėmis, vonios ir dušo kambariuose, 

virtuvėse, terasose, balkonuose, plaukimo baseinuose. Hidroizoliuojant kampus tarp sienų ir grindų naudoti 

juostas ASO-DICHTBAND-2000 ar ASO-DICHTBAND-2000-S, priklausomai nuo poveikio klasės. 
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Techniniai duomenys: 

                                                                   UNIFLEX-M-PLUS                     Birioji dalis AQUAFIN 

      Bazė                                                     polimerinė dispersija                 smėlis, cementas, priedai 

      Maišymo santykis                              1 svorio dalis                               2,5 svorio dalys 

      Pakuotės                                              10 kg                                             25 kg 

                                                                       6 kg                                             15 kg 

                                                                       2 kg                                               5 kg 

     Spalva                                                     balta                                             pilka 

                                                                                                                         Sumaišyta 

Tankis                                                                                                            apie 1,6 g/cm3 

Gyvybingumas                                                                                               apie 60 minučių 

Galima sekanti operacija po                                                                        3 – 6 valandų 

Darbo temperatūra                                                                                       + 5 oC iki + 35 oC 

Adhezinis stipris DIN EN 1542                                                                      > 1,0 N/mm2       

Trūkių dengimas DIN 28052-6 (PG MDS/AIV)                                              0,4 mm 

Trūkių dengimas DIN EN 14891 normaliose ir žemose temperatūrose  > 0,75 mm 

Atsparumas vandens slėgiui iš vidaus                                                           2,5 bar 

Garų laidumo koeficientas µ                                                                           apie 1,200 

 Sd reikšmė  esant 2 mm sausos medžiagos sluoksniui                              apie 2,4 m 

Perdavimo koeficientas CO2
 , µ                                                                      > 100000 

Sd reikšmė  CO2 esant 2 mm sausos medžiagos sluoksniui                       > 200 m 

Degumo klasė DIN EN 13501-1                                                                      E 

Galimos apkrovos po* 

Lietaus apkrova                             po 6 valandų (nestovintis vanduo) 

Galima vaikščioti                           po 1 dienos 

Spaudiminis vanduo                     po 7 dienų 

Plytelių klijavimas                         po 1 paros 

*reikšmės pateiktos prie +23 oC temperatūros ir 50 %  santykinės oro drėgmės.  Aukštos temperatūros trumpina procesus 

žemos ilgina. 

Sandėliavimas:             milteliai vėsioje sausoje patalpoje 12 mėn.,  
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                                        Skystas komponentas pliusinėje temperatūroje 12 mėn. Originaliose pakuotėse 

Valymas:                       Nesukietėjusį mišinį vandeniu, sukietėjusį valikliu ASO-R001 

 

Paviršiai: 

Paviršiai turi būti tvirti, švarūs, sausi, neporėti, negali būti likusio nesusirišusio žvyro ar kitų užpildų, kiauryminių 

trūkių, dulkių ar kitų adheziją mažinančių medžiagų tokių kaip tepalas, dažai ar cemento pienelis. 

Tinkami paviršiai yra uždaros struktūros betonai, tinkai P II ir P III, mūro sienos, cementiniai sluoksniai, asfaltas 

kietumo klasė IC10, gipso sluoksniai, šildomos ir nešildomos grindys. 

Ruošiant paviršius užapvalinti stačius kraštų kampus, jei yra nukrypimai virš 5 mm lyginimui naudoti mišinį 

ASOCRET M30. Jei į kampus neklijuojamos juostos, galima formuoti užapvalinimus naudojant kaip gruntą 

AQUAFIN-1K ir šlapias ant šlapio naudojant mišinį ASOCRTE M30 suformuoti 4 cm spindulio užapvalinimą. 

Išdžiuvus galima dirbti su AQUAFIN-2K/M-PLIUS. 

Prieš dengiant hidroizoliacijos AQUAFIN-2K/M-PLIUS pirmąjį sluoksnį paviršius drėkinti, jei reikia gruntuoti 

gruntu ASO-UNIGRUND-GE ar ASO-UNIGRUND-K 

Jungiant įdėtinių detalių flanšus ir betoną galima sandarinti plonu sluoksniu, paruošiant betoninius paviršius 5 

cm pločiu apie detalę ir flanšų paviršius iš nerūdijančio plieno, raudono žalvario, PVC. Šiam jungimui 

rekomenduojame naudoti jungimo manžetus ir epoksidinę masę ASOFLEX-AKB-Wall.  

 Vengti drėgmės prasiskverbimo iš po pagrindo ir neigiamo vandens slėgio. Jei yra neigiamas vandens 

spaudimas mes rekomenduojame pirmiau, kaip gruntą naudoti AQUAFIN-1K. Išeiga 1,75 kg m2 esant gruntinės 

drėgmės apkrovai, 3,5 kg/m2 esant neigiamam vandens slėgiui. Betono konstrukcijose apsaugai nuo neigiamo 

poveikio galima naudoti epoksidines dervas ASODUR-SG2 / ASODUR-SG2-thix. Išeiga 600 – 1000g/m2. 

Medžiagos išeiga: 

Paviršiai Sausos plėvelės storis 
mm 

Paruoštos plėvelės storis 
mm 

Išeiga kg/m2 

Rūsio sienos ir grindys >2,0 Apie 2,2 3,5 
Cokolio hidroizoliacija >2,0 Apie 2,2 3,5 

 
Rezervuarų ir baseinų 
hidroivoliavimas 

>2,0 Apie 2,2 3,5 

Kartu su plytelių ar plokščių 
danga 

>2,0 Apie 2,2 3,5 

 
Hidroizoliavimui po žeme >2,0 Apie 2,2 3,5 
Lyginimo sluoksniui >1,0 Apie 1,1 1,75 

Galimos didesnės išeigos dėl paviršių nelygumų, ar dėl rankinio dengimo netolygumo 

 

Produkto paruošimas: 
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Į švarią maišymui paruoštą talpą supilti apie 50 – 60 % skysto komponento ir sumaišyti su biriąja dalimi iki 

homogeninės masės. Tada supilti likusį skystą komponentą ir vėl viską sumaišyti. Palikti brendimui apie 5 min ir 

vėl permaišyti. Maišymui naudoti mikserį, kurio galia 500-700 aps/min. 

AQUAFIN-2K/M-PLIUS maišymui naudoti proporciją: 2,5 svorio dalys milteliai ir 1,0 svorio dalis plastifikatoriaus. 

AQUAFIN-2K/M-PLIUS dengiamas tolygiai, be akučių, šepečiu ar glaistykle, dviem sluoksniais. Antras sluoksnis 

dedasi ant pirmojo kai jis būna susirišęs tiek, kad vaikščiojant jis nebūtų pažeistas, normaliai tai po 3-6 valandų. 

Dengiamas sluoksnis priklauso nuo būsimos apkrovos lygio, dengimui galima naudoti 4 ir 6 mm dantytas šukas. 

Vengti dengti vienu storu sluoksniu, dengiant daugiau kaip 2,2 kg/m2 vienu sluoksniu, džiūvimo metu galimi 

trūkiai.  

Dengimui galima naudoti ir mechaninius įrenginius  tipo HighPump M8 (peristaltinė pompa) HighPump Small ar 

HighPump Pictor (sraigtinė pompa). Informaciją galima rasti HTG HIGH TECH Germany GmbH, Berlin, 

www.hightechspray.de 

Dengiant mechaniniu būdu reikia dadėti 1,5% vandens, 35 kg pakuotei 0.5 l vandens. 

Deformacinių siūlių įrengimui, kampų tarp sienos ir grindų ar tarp sienų sandarinimui kartu su AQUAFIN-2K/M-

PLIUS naudoti juostas ASO-DICHTBAND 2000S ir ASO-DICHTBAND 2000, kartu su išoriniais ir vidiniais kampais ir 

manžetais. Siūlių įrengimui AQUAFIN-2K/M-PLIUS paskleidžiamas naudojant 4-6 mm šukas, 2 cm plačiau negu 

juosta. Užsodinama juosta, kruopščiai išspaudžiamas oras iš po jos. Juostos deformacinėse siūlėse formuojamos 

su kilpa. Jungimuose juostos viena ant kitos užleidžiamos 5-10 cm sutepant AQUAFIN-2K/M-PLIUS. 

Sisteminis komponentas Apkrovimo klasė 

Hidroizoliacija kartu su 
plytelėmis ar apdailinėmis 
plokštėmis 

Struktūrinė hidroizoliacija 

ASO-Dichtband-2000 x - 

ASO-Dichtband-2000-S x - 

ASO-Dichtband-S-2000 
kampas 

x - 

90o vidinis išorinis x x 

ASO-Dichtband-2000-S      
T formos 

x x 

ASO-Dichtmanschette-
Boden/-Wand 

x x 

ADF-Rothrmanschette - x 

ADF-Dehnfugenband - x 

UNIFIX-S3 x - 

LIGHTFLEX x - 

MONOFLEX-XL x - 

MONOFLEX x - 

MONOFLEX-FB x - 

ASODUR-EK98-Wall/Floor x - 

ASODUR-DESIGN x - 

SOLOFLEX x - 

AK7P x - 

CRISTALLIT-FLEX x - 

CRISTALILIT-MULTIFLEX x - 

UNIFIS-S3-FAST x - 

SOLOFLEX-FAST x - 

 

Vamzdžių sandarinimas: 
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Tikslu užsandarinti vamzdžio ir sienos sandūrą naudoti ASO-Dichtmanschette-Boden ar Wand, ar ADF-

Rohrmanschette tinkamo diametro. Hidroizoliuojama 5 cm zonoje. Norint hidroizoliuoti plonu sluoksniu 

naudojami tinkamai parinkti flanšai kartu su AQUAFIN-2K/M-PLIUS. Technologija tokia pati kaip ir su juostomis. 

Drenažinių ir apsauginių plokščių jungimas su konstrukcija, dirvožemio poveikis: 

Hidroizoliacijos apsaugai gali būti ant jos klijuojamos apsauginės plokštės. Tai turi būti daroma pilnai išdžiūvus 

hidroizoliacijai. Apsauginių drenažinių plokščių klijavimui rekomenduojame naudoti COMBIDIC-1K klijavimui 

taškiniu būdu, izoliacinių plokščių fiksavimui naudoti COMBIDIC-2K-CLASSIC ar COMBIDIC-2K-CLASSIC-

PREMIUM ištisiniu sluoksniu. 

Hidroizoliavimas po plytelėmis ar apdailinėmis plokštėmis: 

Grindyse įrengiant subėgimo trapus turi būti panaudoti tinkami manžetai kaip ir anksčiau aprašyta sandarinat 

vamzdžius sienose. AQUAFIN-2K/M-PLIUS dengiamas po ir ant manžeto, kruopščiai išstumiant susidariusias oro 

pūsles. Vamzdžius ir trapų detalių paviršius būtina paruošti ir nugruntuoti tinkamu gruntu. Juostos ar manžetai 

jei reikia turi persidengti 5 – 10 cm. Plyteles klijuoti po pilno hidroizoliacijos sukietėjimo. Klijus parinkti iš 

sistemos. 

Svarbu: 

- Apsaugoti vietas kurios nebus dengiamos AQUAFIN-2K/M-PLIUS, 

- Hidroizoliavimo proceso metu apsaugoti nuo vandens poveikio. Prasiskverbęs vanduo gali silpninti 

sukibimo savybes, mažinti atsparumą šalčiui, 

- Darbo metu vengti tiesioginių saulės spindulių, 

- Labai drėgnose patalpose, stebėti kad nesusidarytų ant paviršiaus nesusidarytų rasos taškas. Esant 

tokiai tikimybei naudoti specialias priemones kurios apsaugotų nuo kondensato susidarymo. 

Momentinis šildymas nėra gera priemonė. 

- AQUAFIN-2K/M-PLIUS gali būti dažomas drėgmę laidžiais, neskiedikliniais, fasadiniais, silikatiniais ar 

akriliniais  dažais. 

- Jei AQUAFIN-2K/M-PLIUS reikia užnešti ant metalinių paviršių tokių kaip varis, cinkas ar aliuminis šiuos 

paviršius reikia gruntuoti neporėtų paviršių gruntu ASODUR-GBM dviem sluoksniais. Po pirmojo 

sluoksnio užnešimo ir apibarstymo kvarciniu smėliu, antras sluoksnis užnešamas po 3 – 6 valandų ir 

apibarstomas kvarciniu 0,2 – 0,7 mm frakcijos smėliu. Išeiga 800 – 1000 g/m2  

- Sandarinant PVC, žalvario  ir nerūdijančio plieno detales, paviršius reikia nuriebalinti ir naudojant 

AQUAFIN-2K/M-PLIUS ir ASO-Dichtmanschette atlikti jungimo darbus. 

Vadovautis galiojančiu tinkamu darbų reguliavimu 

Vadovautis galiojančiais saugos duomenų lapais 
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